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(Kosovo), Filmska kuća Baš Čelik (Srbija), 
Seagull Entertainment (Črna gora)
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Film je bil razvit s podporo: dok.incubator 
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Film je bil predstavljen na:  Last Stop 
Trieste 2021  (nagrada First Hand Fund), 
DOK Leipzig koprodukcijski market 2015

LOGLINE

Kratki
Oče iz albanskega višavja, čigar hči je bila 
ubita v trpkem sporu med družinama v so-
rodu, mora prekiniti krog nasilja in odpusti-
ti.

Daljši
V albanskem višavju na očeta ubitega 
dekleta pritiskajo, naj se spravi z morilcem 
svoje hčere in njegovo družino, da bi s tem 
prekinil krog nasilja. Trk preostanka staro-
davnih zakonov, vere in državne ustavne 
zakonodaje.  

SINOPSIS

V albanskem visokogorju je v trpkem spo-
ru med družinama v sorodu ubito 18-letno 
dekle. Na njenega očeta lokalni škof in 
vodja nevladne organizacije iz prestolnice 
pritiskata, naj hčerinemu morilcu, ki je v 
zaporu, in tudi njegovi družini ne le odpusti 
v krščanskem duhu, pač pa naj se z njimi 
spravi – kot je nekoč veleval starodavni 
albanski zakonik, Kanon. Pronicljiva in pre-
tresljiva observacija patriarhalne družbe, 
ujete med napol pozabljeno preteklostjo in 
negotovo sedanjostjo.

M a r i j e  Z i d a r



Odpuščanje, opazovalni dokumentarec, prikazuje zakulisje konflikta med 
moškimi v globoko patriarhalni balkanski družbi. V tem sporu je izgubilo živl-
jenje mlado dekle. Svoje oko, in oko kamere, sem zato usmerila na tiste moške, 
ki so odločali o dediščini njene smrti. Film prikazuje dejanskost patriarhalnih 
razprav in ritualov, iz katerih so bile ženske od nekdaj izključene. 

Takšni konflikti obstajajo v domala vsaki družini in vsaki družbi, vsepovsod. 
Toda v Albaniji so se protagonisti soočali z globoko kompleksnimi družbenimi 
okoliščinami. V dramatični družbeni situaciji 90. let prejšnjega stoletja so v 
delih Albanije obudili stare vrednostne sisteme, med njimi v času komunizma 
zatrti starodavni albanski zakonik, Kanon. Četrt stoletja pozneje se protago-
nisti še vedno ne morejo zediniti, na kateri vrednostni sistem se pri reševanju 
konflikta opreti.

Očetove rane iz preteklosti so govorile ne le o Albaniji, pač pa tudi o Balkanu, ki 
se z nasprotujočimi si pogledi ozira na stoletja nerazrešenih konfliktov in odpi-
ra nove. Zgodba o neskladju vrednot, med reinterpretacijo tradicije in vere ter 
sodobnostjo, pa govori tudi o Evropi, kjer skrajno desni populizem ponuja stare 
rešitve za sodobne probleme. Film skupaj s protagonisti išče smisel v negotovi 
sodobnosti in namesto odgovorov zastavlja vprašanja. 

Želela sem prikazati tudi kompleksnejšo podobo patriarhalne družbe in konflik-
ta v njej, ki ga opazujem kot ženska – pogled, ki ga občinstvo lahko razbere tudi 
z obraza matere v filmu, ki dogajanje opazuje iz kota, molče. 

REŽIJSKA 
IZJAVA



Dokumentarni film se odvija v sodobni Albaniji, kjer sta kosovski direktor 
fotografije Latif Hasolli in slovenska režiserka Marija Zidar začela raziskavo in 
snemanje že leta 2014. Država je prešla nekaj najostrejših družbenih tranzicij v 
Evropi, kompleksnost te tranzicijske družbe pa predstavlja ozadje tega filma. 

Po padcu komunistične diktature Enverja Hoxhe so v zgodnjih 90. letih pre-
jšnjega stoletja, še zlasti v oddaljenih severnih predelih Albanije, obudili stare 
vrednostne sisteme. V odsotnosti delujoče države in družbenem neredu (nova 
demokratična vlada je padla v poznih 90. letih, po zlomu gospodarskih pira-
midnih shem) so oživili Kanon – albansko starodavno običajno pravo. Slednje 
je v albanski plemenski družbi stoletja urejalo življenje v skupnosti in tudi za-
sebno življenje (poroke, dedovanje, lastnino ...). Kanon (obstaja več regional-
nih različic, najbolj znan je Kanon Lekë Dukagjinija, ki je bil v rabi na goratem 
severu) je bil med komunizmom prepovedan in zatrt s skrajnimi kaznimi. V 
primeru uboja ali hude razžalitve časti je Albanec po Kanonu imel na voljo 
dve možnosti, ki sta bili tako njegova pravica kot dolžnost: krvno maščevanje 
(albansko: gjakmarrja) ali pa sprava s storilcem in njegovo družino oz. plemen-
om, ki so jo dosegli prek posrednikov. Sprava je bila nato celo vrednejša od 
krvnega sorodstva. Po Kanonu se je bilo nad ženskami in otroki prepovedano 
maščevati.

Toda medtem ko so v devetdesetih letih 20. stoletja v nekaterih predelih 
Albanije oživili miselnost (pravico) do maščevanja, obenem pa so se povečali 
tudi družbeni pritiski okolice k maščevanju, pa se glede maščevanja in tudi 
sprave niso ohranila tudi zelo stroga pravila in rituali, kakršne je nekoč veleval 
Kanon. Sodobna maščevanja so komaj še v čemer koli podobna kodificiranim, 
skorajda obrednim vidikom krvnega maščevanja po Kanonu, ki so v nekat-
erih primerih lahko celo več generacij ovirala maščevanje. S sklicevanjem na 
tradicijo se danes pogosto upravičuje običajne zločine. Ta starodavni zakon-
ik je postal tudi vir izkoriščanja za številne lokalne nevladne organizacije in 
posameznike, ki trdijo, da nudijo mediacijo po Kanonu, izdajajo pa tudi potr-
dila o krvnem maščevanju družinam, ki iščejo v tujini azil. Številne med njimi 
je albanska država kazensko preganjala kot koruptivne prakse, ki so v koliziji 
z državnim ustavnim zakonskim redom. Albanija se danes hitro modernizira, 
toda pot tranzicije je dolga.

OZADJE TEME FILMA 
‘ODPUŠČANJE’ IN 
ALBANSKI KANON



»Vznemirljiv, napet dokumentarni film, ki da misliti ...  
Nepričakovan debi za slovensko režiserko, ki pa dokazuje, da sta avtorica 
in tema dejansko odlična kombinacija. Veličastno albansko višavje, ki ga 

je elegantno posnel direktor fotografije in koproducent Latif Hasolli, 
filmu in njegovi temi doda epsko razsežnost.«

IZ
MEDIJEV

Celotna ocena filma: 
https://cineuropa.org/en/newsdetail/403791/

Vladan Petković

   Cineuropa, 29. april 2021 | 
CPH:DOX 2021 Next:Wave 

Review: Reconciliation

»Dokumentarni prvenec slovenske režiserke Marije Zidar je še posebej 
aktualen v času sojenja za umor Georgea Floyda. Medtem ko se lahko 

zdi, da med ulicami Minneapolisa in albanskim visokogorjem, med 
državljanskimi pravicami v ZDA in balkanskimi spori, ni povezave, 

pa avtoričin film prikazuje prepričljivo povezavo: skrajno zahtevno, 
čustveno naelektreno in včasih politično pot do sprave... 

Napeta in pozorna observacija s številnimi odtenki.«

Celotna ocena filma: 
https://www.screendaily.com/reviews/reconciliation-cphdox-review/5159099.article

Demetrios Matheou

   Screen Daily, 24. april 2021 | 
‘Reconciliation’: CPH:DOX Re-

view



Business Doc Europe
CPH:DOX NEXT WAVE

INTERVIEW: RECONCILIATION
BY MARIJA ZIDAR

Geoffrey Macnab, 18 april 2021

V dokumentarnem filmu režiserka prikazuje globoko patriarhalno druž-
bo. Medtem ko moški razpravljajo o možnostih sprave, so glasovi žensk 
preslišani.

Celoten intervju z režiserko:
https://businessdoceurope.com/cphdox-next-wave-reconciliation-by-marija-zidar/ 



Odpuščanje je celovečerni prvenec Marije Zidar (1976), ki 
ga je v Albaniji začela snemati leta 2014. Je režiserka ter 
skupaj z Ervinom Hladnikom Milharčičem koscenaristka 
dokumentarca Tihotapci identitete o slovensko-itali-
janski meji. Bila je scenaristka pri dokumentarnih filmih 
v produkciji Televizije Slovenija (Govoreče glave; Otrošt-
vo; Lačni upora; r. Dušan Moravec), s filmom Odpuščan-
je pa se je udeležila filmskih delavnic dok.incubator in 
BDC Discoveries. Je doktorica sociologije ter univ. dipl. 
anglistka in novinarka (Univerza v Ljubljani), delovala je 
tudi v produkciji na področju uprizoritvenih umetnosti; 
je nekdanja novinarka Dela in njegove Sobotne priloge. 

REŽISERKA
BIOGRAFIJA

PRODUCENT
BIOGRAFIJA

FILMOGRAFIJA

Tihotapci identitete
2016, Slovenija, srednjemetražni doku-
mentarni (Društvo ŠKUC, za RTVSLO),
52 min.

Danijel Hočevar (1965) je producent in 
direktor ljubljanske produkcijske hiše 
Vertigo. Produciral in koproduciral je 
več kot 45 celovečernih filmov, 15 do-
kumentarcev, 50 kratkih filmov in TV 
serij. Leta 2001 ga je prestižna amer-
iška filmska revija Variety uvrstila med 
deset najbolj obetavnih producentov 
(Ten Producers to Watch). Je član Ev-
ropske filmske akademije in od leta 2011 
predsednik društva FPS - Filmski pro-
ducenti Slovenije. Kot gostujoči men-
tor in član pedagoških ekip predava 
na več vodilnih evropskih izobraževal-
nih programih, kot so MIDPOINT (vodja 
programa za celovečerce od leta 2017), 
EAVE, organizacije za evropske avdio-
vizualne producente (vodja skupine 
med 2009-13 in finančni ekspert od leta 
2014). Je tudi član žirije evropskega 
izobraževalnega programa za produ-
cente in filmske ustvarjalce Nipkow ter 
programa za producente Maia Work-
shops (2015-2018). Od leta 2012 je tudi 
svetovalec in selektor tržnice filmskih 
projektov When East Meets West, ki 
poteka vsako leto vzporedno s filmskim 
festivalom v Trstu.

FILMOGRAFIJA

Oče / Father, 2020, Srbija/Slovenija/Francija/Nemčija/Hrvaš-
ka/Bosna in Hercegovina, celovečerni igrani, 120 min

Bog obstaja, ime ji je Petrunija, 2019, Severna Makedonija/Slo-
venija/Hrvaška/Francija/Belgija, celovečerni igrani, 101 min

Polsestra, 2019, Slovenija/ Severna Makedonija/Srbija, ce-
lovečerni igrani, 105 min

Dan brez imena, 2017, NJR Makedonija/Slovenija/Belgija, ce-
lovečerni igrani, 93 min

Nočno življenje, 2016, Slovenija/Bosna in Hercegovina/NJR 
Makedonija, celovečerni igrani, 85 min

Dom, 2015, Slovenija, dokumentarni, 80 min

Epizoda v življenju zbiralca železa, 2013, Bosna in Hercegovi-
na/Slovenija/Francija/Italija, celovečerni igrani, 75 min

Krogi, 2013, Srbija/Slovenija/Nemčija/Francija/Hrvaška, ce-
lovečerni igrani, 112 min

Aleksandrinke, 2011, Slovenija/Italija, dokumentarni, 94 min

Slovenka, 2009, Slovenija/Nemčija/Srbija, celovečerni igrani, 
91 min

Svet je velik in rešitev je za vogalom, 2008, Bolgarija/Sloveni-
ja/Nemčija/Madžarska, celovečerni igrani, 105 min

Karavla, 2006, Bosna in Hercegovina/Slovenija/Hrvaška/Srbi-
ja/NJR Makedonija, celovečerni igrani, 95 min

Rezervni deli, 2003, Slovenija, celovečerni igrani, 93 min

Kruh in mleko, 2001, Slovenija, igrani, 68 min



KONTAKT

www.reconciliation-documentary.com

Producent:
Vertigo 

Danijel Hočevar
info@vertigo.si

Vertigo, Zavod za kulturne dejavnosti
Metelkova ulica 6

1000 Ljubljana, Slovenia
www.vertigo.si

Stik za intervju z režiserko:
MarijaZidar

marija.zidar@gmail.com

Trailer:
https://vimeo.com/537774450


